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Yeah, reviewing a book Kawasaki Ninja Zxr250 Manual could go to your near links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as capably as deal even more than extra will have the funds for each success. neighboring to, the broadcast as capably as insight of this Kawasaki Ninja Zxr250 Manual can be taken as capably as picked to act.

Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie,
van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt
door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer
hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan
veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet.
Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van
Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het
oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier
over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog
niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Drie jaar Anders Roslund 2021-06-01 Twee meisjes verdwenen op dezelfde dag toen ze slechts vier jaar oud waren. Ze rusten voor altijd op hetzelfde
kerkhof. Alleen liggen ze geen van beiden daadwerkelijk in hun graf. Rechercheur Ewert Grens en undercoveragent Piet Hoffmann gaan op onderzoek uit.
De zoektocht naar een verband tussen de twee meisjes leidt hen naar een gruwelijke, perverse wereld. Kunnen ze de meisjes levend terugvinden? De tijd
dringt. ‘Onverbiddelijk spannend.’ – Skånska Dagbladet ‘Roslund is een briljante misdaadauteur.’ – Dagens Nyheter ‘Een uitermate zenuwslopende
pageturner.’ – Svenska Dagbladet
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel
smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde, een
verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden.
De kinderen worden verstopt in grafkisten en via geheime routes door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind
dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware identiteit op, zodat hun families ze zouden vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn
gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair
en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs
op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage,
moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook
meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van
Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van
het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de
geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan
zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is
de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de
charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en
beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader
voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om
hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het
pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe
huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de
burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en
wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven
op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend
een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf
willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die
mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino
heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Over elk vergeten heen Jo Claes 2017-03-21 Op een kunstveiling in Antwerpen is hoofdinspecteur Thomas Berg er getuige van hoe een bronzen beeld van
onstantin Meunier tegen een recordprijs wordt verkocht. Het beeld stelt de mythologische figuur Psyche voor en dateert van 1894. De nieuwe eigenaar, die
toevallig in hetzelfde hotel logeert als Berg, wordt die nacht vermoord en het beeld gestolen. De belangrijkste verdachte is een Leuvense antiekhandelaar,
tot op Valentijnsdag een tweede slachtoffer valt. Zijn hart is doorboord met een pijl en zijn lijk ligt tentoongespreid in de crypte van de man die ooit
opdracht gaf om het beeld te maken. In de loop van het onderzoek wordt duidelijk dat het kunstwerk de helft is van een set, Eros en Psyche, waarvoor twee
geliefden model hebben gestaan: een meisje uit de Leuvense burgerij en een joodse jongeman die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Gestapo werd
verraden. Het oude liefdesverhaal, de moord op Valentijnsdag, de pijl in het hart... alle elementen lijken erop te wijzen dat de dader doelbewust de mythe
van Eros en Psyche kopieert, tot er een derde dode valt en Berg beseft dat er nog iets veel gruwelijkers aan de hand is.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’
Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier
proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in
1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze
neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat
Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de pers ‘Corina
Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes
maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils
belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem
moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er
ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze
geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over
hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die
boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een
oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om
haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen
door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge
Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en
macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de
verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber
Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste
zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in
de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN
Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in
een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet
nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje
wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve
– eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die
enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft
alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel
tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste
vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan
ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze
op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar
Griekenland. Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische
leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen
aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland
is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het
verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken
niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen zich mee
bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles
wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het
biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan
onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen
wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol
bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese
Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook de toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog
Wang Miao gevraagd om een geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een
mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die wordt beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld alleen
maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles: tot de dood van de wetenschappers, tot een
samenzwering die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de mensheid onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het eerste, adembenemende
deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over het voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen exemplaren werden verkocht.
Cixin Liu is de bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese schrijver ooit de
Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs voor een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de
makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het
Congres ineens nogal beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke combinatie van wetenschappelijke en filosofische speculatie,
politiek en geschiedenis, complottheorie en kosmologie, waarin koningen en keizers uit de westerse en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een
droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en natuurkundigen zich bezighouden met wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse invasies
in de echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi
voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor
de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien,
dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om
na te denken over een leven daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in
een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder
schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn
leven.'
De Donovan Brothers-brouwerij Victoria Dahl 2019-01-08 In de Donovan Brothers-brouwerij bruist en borrelt het, en niet alleen van het bier! (1)
Bruisende kussen (Feelgood 9) Met haar blonde paardenstaart en grote groene ogen ziet Tessa Donovan er helemaal uit als the girl next door. Dat verklaart
misschien waarom rechercheur Luke Asher haar niet meteen ziet staan wanneer hij arriveert bij de Donovan Brothers-brouwerij om een inbraak te
onderzoeken. Daarbij heeft hij al genoeg aan zijn hoofd, zoals het feit dat zijn collega zwanger is en iedereen denkt dat híj de vader is. Toch zoekt hij Tessa
steeds weer op. En al snel wil hij nog maar één ding: haar in zijn bed! (2) Tintelend verlangen (Feelgood 13) Met Olivia Bishop is geen lol te beleven. Dat is
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althans wat haar ex altijd zei. En wat duidelijk blijkt uit haar saaie bobkapsel en bril. Omdat ze wel wat plezier kan gebruiken, besluit ze haar leven
drastisch om te gooien. Vanaf nu komen haar vriendinnen op de eerste plaats en laat ze zich niet meer door een vent de wet voorschrijven. Maar wanneer ze
met haar boekenclub in een bierbrouwerij belandt en de sexy Jamie Donovan ontmoet, weet ze dat ze ernstig in de problemen zit. Want deze man hoeft maar
naar haar te kijken, en ze is als was in zijn handen... (3) Verfrissend anders (Feelgood 17) Het was bedoeld als onenightstand. Eén nacht vol passie.
Vervolgens zouden Beth Cantrell en Eric Donovan ieder hun eigen weg gaan. Dat was de afspraak, en de enige reden waarom Eric Beth die nacht in de
waan liet dat hij zijn wildere jongere broer, Jamie, was. Want waarom zou iemand als zij, nota bene de manager van een seksshop, geïnteresseerd zijn in de
saaie, conservatieve Eric? Tot zijn grote schrik loopt hij haar maanden later onverwacht tegen het lijf - en nog wel in de brouwerij! Een kwestie van tijd dus
voordat ze de waarheid over hem ontdekt. En dat terwijl hij, nu hij haar weer ziet, niets liever wil dan een herhaling van die ene nacht... Deze boeken zijn
ook los verkrijgbaar.
De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen: een
boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens verdwijnt
er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische figuur werd
achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar anders
over. En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt.
Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet
gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij
wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan
wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een
rivale gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik
heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest
getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn
slachtoffers langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de
veelbesproken Schotse thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en Samuel
Bjørk. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat berekenend en
gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij om door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van het gif dat door
hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar houdt ervan zijn
slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en Turner staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller:
duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ – Trouw
‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de
grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op
het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn
eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort
in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is
het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet
door haar... toch?
Niets blijft over E. L. Todd 2021-01-14 Skye begint te geloven dat zij en Cayson nooit over hun meningsverschillen heen zullen kunnen komen. De rest van
de kliek raakt net zo geïrriteerd door Caysons gedrag, en Skye is enigszins gerustgesteld dat ze niet de enige is. Ondanks de avances van de knappe Ward,
blijft ze vasthouden aan de overtuiging dat er maar één man is die ooit haar hart zal hebben. Maar dat verandert wanneer Skye Cayson een onvergeeflijke
fout ziet begaan. Cayson blijft twijfelen over Skye. Hij weet dat hij van haar houdt, maar is dat genoeg om het verleden achter zich te kunnen laten?
Wanneer Sean naar zijn appartement komt voor weer een gesprek, vertelt hij Cayson iets wat zijn leven voor altijd zal veranderen. En het is misschien
genoeg om terug bij zinnen te komen. Rolands leven gaat de goede kant op wanneer hij een promotie krijgt aangeboden op zijn werk. Alles valt op zijn
pootjes nu hij een vast salaris en genoeg geld heeft om een eigen woning te huren. Maar wanneer hij samen met Heath naar een feestje gaat, maakt Skye
een opmerking die hij maar niet van zich af kan zetten. Conrad wendt zich tot zijn vader en vraagt hem weer om een gunst, maar hij is er niet zeker van of
zijn vader hem deze keer zal helpen.
Alles en nog meer E. L. Todd 2020-11-19 Cayson is boos op Skye omwille van wat ze heeft gedaan. Het is niet iets kleins dat onder het tapijt kan worden
geveegd. Het is niet iets wat hij zomaar kan loslaten. Wat ze deed was onvergeeflijk en fout op zoveel manieren. Maar hij kan de waarheid niet ontkennen.
Hij houdt nog steeds van haar. Maar zal dat genoeg zijn? Silke wordt het stilaan beu om te moeten omgaan met Arsen en zijn onzekerheden. Elke stap
vooruit wordt gevolgd door acht achteruit. Ze blijft volhouden dat hij zijn handelwijze zal veranderen. Maar hoelang blijft ze daarvan overtuigd? Conrad
geniet van de hechte relatie die hij heeft met Beatrice. Maar hij kan niet ontkennen dat hij meer wil. Hij wil niet alleen een vriend zijn. Hij wil haar helemaal
en wil elke avond van haar kunnen genieten, tot de zon opgebrand is. Uiteindelijk geeft hij toe aan zijn verlangen en kust hij haar. Ze beantwoordt de
omhelzing en geeft Conrad precies wat hij wil. Maar waartoe zal het leiden? Theo en Alex gaan helemaal op in hun nieuwe relatie. De vonken vliegen ervan
af als er wordt gekust, en Theo begint te twijfelen aan zijn geestelijke gezondheid. Hoe is het mogelijk dat hij niet meteen verliefd op haar werd? Hun relatie
wordt intiemer en neemt plots een onverwachte wending. Dan doet Alex iets, iets wat Theo haar niet meteen kan vergeven.
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters
loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal
plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles
aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
Kinderscènes Valery Larbaud 2021-05-18 Dit boek bevat de nooit eerder integraal vertaalde Enfantines van Valery Larbaud. Met toevoeging van een
destijds niet opgenomen ‘enfantine’ en gravures uit een geïllustreerde editie van 1926. In Kinderscènes roept Valery Larbaud fijnzinnig de fantasie- en
gevoelswereld van kinderen en jonge adolescenten op, onnadrukkelijk in het teken van de verglijdende tijd of tegenover de nuchtere stijl van volwassenen
gesteld. Soepel, beeldend en geestig weet hij de vluchtige kinderziel in taal te vangen. Deze verrassende verhalen hebben ruim een eeuw nadat ze in 1918
in Frankrijk als bundel uitkwamen nog steeds een onnavolgbare charme. ‘Enfantines bevat prachtige verhalen.’ – Maarten ’t Hart ‘Een alleraardigste,
zachte, heel licht ironische, schuwe, vriendelijke man. Je bent telkens bang hem in de conversatie te hard aan te stoten.’ – E. du Perron over Larbaud aan
Jan Greshoff ‘De Enfantines zijn zo eenvoudig, zo helder, zo argeloos schalks dat je erg goed moet kijken om te ontdekken waar Valery Larbauds kunst
precies in schuilt.’ – Roger Grenier ‘Uw verrukkelijke Enfantines dompelen me onder in pure tover. Ik lees en herlees ze een voor een.’ – André Gide aan
Valery Larbaud
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar
Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over
om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance
haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en
Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland
schrijft solo ook romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die
zich afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster van Ask a Girl, de populairste liefdesadviesblog in New
York, beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties - ándermans relaties. Ze heeft één liefde in haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze
enkel oog voor haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De sexy, gespierde advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze
amper staan.En dit is Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een
flirt met de adembenemende vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu
eens een hond van iemand leent... zou hij haar dan wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van relaties weten. Maar terwijl er
langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze dat ze nog een heleboel te leren hebben...
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie
Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft
Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het misschien ook wel
niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat
iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden
die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn
depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in
Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te
gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te
nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag
mijn vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in
hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze
bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan
Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke
avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en
vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun
onderlinge relatie betekenen?
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder
verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven
en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomen-serie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere
vrouwelijke boswachter in de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied
De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook
haar dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een knal, en een zoen van de leukste jongen van de klas.
Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man.
En dan is er nog het probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed bewonen en zich bezighouden met zaken die absoluut niet
thuishoren in een vredig -natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier nodig, maar het voelt voor hem als een onmogelijke
opgave om haar echt dichtbij te laten komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.’
Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de emoties van haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de personages prima
gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je weer even
met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt belangrijk is in het leven.’ Thrillersandmore.com
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke
columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En
liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te
zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende
dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij
weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
De bol van Kandra (Oliver Blue en de school voor Zieners—Boek 2) Morgan Rice 2019-12-06 “Een krachtig begin van een serie die een combinatie van
pittige protagonisten en uitdagende omstandigheden belooft, niet alleen voor tieners maar ook voor volwassen fantasy fans die op zoek zijn naar epische
verhalen, gevoed door krachtige vriendschappen en vijanden.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) (over Een Troon voor Zusters) “De verbeelding van
Morgan Rice kent geen grenzen!” --Books and Movie Reviews (over Een Troon voor Zusters) Van #1 bestverkopende fantasy auteur Morgan Rice komt een
nieuwe serie voor jonge tieners (en ouder)! Fans van Harry Potter en Percy Jackson – zoek niet verder! In DE BOL VAN KANDRA: OLIVER BLUE EN DE
SCHOOL VOOR ZIENERS (BOEK TWEE), is de elfjarige Oliver Blue terug in het heden en moet hij zijn best doen om Armando te redden voordat zijn
voorbestemde sterfmoment aanbreekt. Maar wanneer Oliver erachter komt dat de heilige Bol van Kandra is gestolen, weet hij dat het aan hem is – en alleen
aan hem – om de school te redden. De enige manier om dat te doen is door terug in de tijd te reizen, naar Engeland in 1690. Daar moet hij een heel
belangrijk persoon zien te redden: Sir Isaac Newton. De Obsidian School heeft zelf ook krachtige Zieners. Zij zien Oliver het liefst verdwijnen. Wanneer ze
Chris, Olivers pestkop van een broer, inschakelen en transformeren, zou dat weleens kunnen uitlopen op een gevecht tot de dood. DE BOL VAN KANDRA is
boek #2 in een meeslepende nieuwe serie vol magie, liefde, humor, liefdesverdriet, tragedie, lotsbestemming en een verzameling schokkende verrassingen.
Je zult verliefd worden op Oliver Blue en het zal lastig worden om het boek ’s avonds neer te leggen. Boek #3 in de serie (DE OBSIDIANS) is nu ook
beschikbaar! “Dit is het begin van iets opmerkelijks.” --San Francisco Book Review (over Een Zoektocht van Helden) Eveneens beschikbaar zijn de andere
fantasy series van Morgan Rice, inclusief EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING), met meer dan 1,300 vijfsterren recensies!
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende prequel op Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen.
Een seriemoordenaar verbrandt mensen levend. Zijn volgende doelwit: Washington Poe. Detective Washington Poe krijgt een moeilijke zaak toegewezen in
M.W. Cravens Brandoffer – de zenuwslopende prequel op Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District blijkt een seriemoordenaar mensen levend te
verbranden in de prehistorische steencirkels. Hij laat geen sporen na en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de verkoolde
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overblijfselen van het derde slachtoffer een naam staat gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective, gekoppeld aan
een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd is. Naarmate het aantal
slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend verbrand worden... ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt
Hilton
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini
tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze
bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven
door hartstocht, maar door wraak...
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp
van je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of
je nu kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende diagnose of chronisch ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie
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te komen om je welzijn, gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren
met behulp van onze geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te
optimaliseren. Ze doet dit op basis van: wetenschappelijk onderzoek; haar eigen ervaring met zelfheling; de succesvolle ervaringen van anderen; praktische
oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de
anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij
drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de
politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste
ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te
proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
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